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Na pocz tku był chaos…ą



Jak to niegdy  bywało…ś

Mocznica…Nerki niewydolne ...

Kreatynina 2 mg%???



PChN stadium 5, 
kreatynina 8 mg/dl, eGFR 5 ml/min

Dziś jeden język lekarski 
w nefrologii:



Ok. 4 mln Polaków choruje na PChN!

    Cywilizacyjne 
epidemie:  

narządowe,  metaboliczne 



Przyczyny PChN - najcz stszeę
Nefropatia cukrzycowa
Kłębuszkowe zapalenie nerek
Nefropatia nadciśnieniowa
Nefropatia miążdżycowa
Ostre uszkodzenie nerek
Cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek 

(odmiedniczkowe i polekowe zap.nerek)
Wielotorbielowate zwyrodnienie nerek




Przyczyny PChN - inne

Nefropatia niedokrwienna
Nefropatia zaporowa
Układowe choroby tkanki łącznej 
Sarkoidoza, amyloidoza, szpiczak 

plazmocytowy,
Zespół hemolityczno-mocznicowy, zespół 

Alporta
Nefropatie powirusowe: HIV, HCV 




Czemu tak wa na jest kreatynina w ocenie ż
funkcji nerek?
Kreatynina jest związkiem organicznym, 

powstaje w mięśniach z fosforanu kreatyny.


Ilość, w jakiej jest wydalana w ciągu doby z 
moczem, jest związana z masą mięśniową 
pacjenta, a także jego wiekiem oraz płcią. 



Poziom kreatyniny we krwi zależy od jej 
produkcji oraz szybkości wydalania z 
moczem.

Poziom kreatyniny w surowicy i moczu pozwala 
obliczyć klirens kreatyniny, służący do oceny 
funkcji nerek.



Czemu tak wa na jest kreatynina w ż
ocenie funkcji nerek?

Kreatynina po przejściu przez nerki nie ulega 
reabsorpcji. Jest także w niewielkim stopniu 
wydzielana przez same nerki. 

Dzięki tym właściwościom badanie kreatyniny 
służy do diagnostyki nerek – oceny tzw. 
przesączania kłębuszkowego.



Kiedy w wynikach badań widać, że stężenie 
kreatyniny we krwi wzrasta, można 
podejrzewać, że funkcja nerek została 
zaburzona.



 Kreatynina w surowicy 
 


MĘŻCZYŹNI:  62–106 µmol/l.


KOBIETY:      44–80 µmol/l.

DZIECI: stosownie do wieku dziecka. 
Dla dzieci do piątego roku życia wynosi ono 
np. 21–36 µmol/l/.



Kreatynina - surowica  

wysiłek fizyczny (rabdomioliza),
niewydolność nerek ostra i przewlekła,
zatrucia związkami organicznymi i 

nieorganicznymi,
przyjmowanie niektórych leków: m.in. 

przeciwbólowych (NLPZ), antybiotyków: 
np. aminoglikozydy, wankomycyna, 
linezolid i inne.



Kreatynina - surowica  

Kortykosterydy (ale bywa wzrost),
Zaniki mięśniowe,
Niedożywienie, 
Wyniszczenie,
Ciężka choroba wątroby (ale nie zespół 

wątrobowo-nerkowy),
Mała masa mięśni szkieletowych (np. po 

amputacjach kończyn),
Ciąża




Powszechno  badania kreatyninyść
Wskazania:

Ocena funkcji narządów – profilaktyka!
Zabiegi: kardiochirurgiczne, chirurgii 

naczyniowej, chirurgii ogólnej.
Badania diagnostyczne z użyciem kontrastu 

(ryzyko nefropatii pokontrastowej):
TK - angio 
MRI - z podaniem kontrastu,
Koronarografia 
Arteriografia lub angiografia



„Artefakty” w ocenie st enia ęż
kreatyniny w surowicy

Metoda laboratoryjna (Jaffe) – 
monitorowanie: to samo laboratorium! 
Różne normy w laboratoriach, trudne do 
porównania wahania pziomów!

Nie wykonywać po wysiłku fizycznym
Dieta (duża zawartość białka) 
Odwodnienie
Brak związku z porą dnia (wąski, sztywny 

przedział wartości).

Ale jest to nadal uniwersalny, tani, 
powtarzalny parametr oceny funkcji nerek!






Dlaczego kreatynina i eGFR?
Stężenie kreatyniny w surowicy jest najczęściej 

używanym wskaźnikiem czynności nerek. 

W wielu laboratoriach oprócz stężenia kreatyniny 
podawana jest jednocześnie wartość GFR, która 
oznacza przesączanie kłębuszkowe (glomerular 
filtration rate - GFR). 



Przesączanie kłębuszkowe można mierzyć różnymi 
metodami, ale bezpośredni pomiar przesączania 
kłębuszkowego jest drogi i trudno dostępny. 



W praktyce wartość przesączania kłębuszkowego 
wylicza się (jest to wówczas eGFR - estimated 
GFR), posługując się:

   stężeniem kreatyniny w surowicy i odpowiednimi 
wzorami.



Definicje KDIGO 2012
PChN >3 mies. nieprawidłowości budowy i 

czynności nerek, mające znaczenie dla 
zdrowia (np. poj. torbiele nerek – NIE).



Zaawansowanie PChN określa się na 
podstawie:

 GFR (kategoria/stadium G) 
 
albuminurii (kategoria/stadium A).
 



Kiedy rozpoznajemy PChN?

Prawidłowe wartości eGFR >90 ml/min/1,73 
m2 

 
(120 ml/min/1,73 m2 u kobiet i 130 ml/min/1,73 
m2 u mężczyzn). 

PChN rozpoznaje się, 
  gdy wartość eGFR< 60 ml/min./1,73 m2 
   utrzymuje się przez 3 miesiące. 





Przes czanie kł buszkowe (GFR)…ą ę
   …. jest miarą wydolności nerek.

Jest to hipotetyczna objętość osocza 
oczyszczona z danej substancji w jednostce 
czasu. 

Można powiedzieć, że GFR stanowi 
podstawowe narzędzie służące do oceny 
chorych z upośledzoną funkcją wydalniczą 
nerek, a także w rozpoznawaniu, 
monitorowaniu leczenia i profilaktyce 
progresji PChN. 



Klinicznym „złotym standardem” wyliczania 
GFR jest określenie klirensu endogennej 
kreatyniny.



Obliczenie GFR wymaga oznaczenia 
stężenia kreatyniny we krwi oraz w 
dobowej zbiórce moczu.

Inne metody określania GFR, takie jak 
klirens inuliny czy iohexolu, znajdują 
zastosowanie głównie w badaniach 
naukowych.



W praktyce klinicznej stosuje się 
odpowiedni wzór, który pozwala na 
podstawie wieku, płci oraz stężenia 
kreatyniny na oszacowanie GFR (ang. 
estimated GFR – eGFR).

Po co nam wzory?



Kamie  milowy ń
2002 – „PChN”

W 2002 r. grupa robocza Kidney Disease 
Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) 
National Kidney Foundation w Stanach 
Zjednoczonych przedstawiła koncepcję 
zespołu chorobowego znanego pod polską 
nazwą „przewlekła choroba nerek” (PChN).

W 2004 r. przyjęła definicję oraz stratyfikację 
PChN międzynarodowa grupa Kidney Disease 
Improving Global Outcomes (KDIGO).



W tym samym roku kryteria PChN zostały 
    również przyjęte w Polsce.



Krok milowy w nefrologii





Na podstawie podstawowych danych:
osobowych (wiek, płeć, rasa)
antropometrycznych (masa ciała)
laboratoryjnych (stężenie kreatyniny, azotu 

mocznika, albuminy) 


można szacować klirens kreatyniny i/lub 
filtrację kłębuszkową. 

Równania





   Wzór Cockcrofta-Gaulta

Stosowany m.in. w badaniach nad 
farmakokinetyką wielu leków u osób ze 
zmniejszonym GFR. 

Publikowane pozycje, dotyczące dawkowania 
leków w PChN często odnoszą się do tego 
wzoru. 



Wartości eGFR obliczone z tego wzoru są 
zaniżone u osób szczupłych i w podeszłym 
wieku. 



Brak zmiennej: masy ciała – uniemożliwia 
stosowanie

    tego  wzoru na szeroką skalę w laboratoriach.



MDRD
Najczęściej wykorzystywany jest wzór 
MDRD, wg którego eGFR oblicza się na 
podstawie:
stężenia kreatyniny w surowicy, 
wieku, 
płci, 
rasy. 


Im większe stężenie kreatyniny oraz 
starszy wiek, tym niższa wartość eGFR.



Wspólny j zyk – MDRD!ę
Wzór MDRD stał się rodzajem „wspólnego 

języka” umożliwiającego prowadzenie 
badań nad epidemiologią PChN na całym 
świecie. 

Stało się to możliwe dzięki wprowadzonym 
modyfikacjom dotyczącym wzoru MDRD, 
uwzględniającym różnice rasowe. 

Na podstawie dużych badań populacyjnych 
stworzono modyfikację wzoru m.in. dla 
populacji chińskiej i japońskiej



Wzór MDRD
W 1999 r. Levey i wsp. opracowali wzór dla 

populacji badania Modification of Diet in Renal 
Disease, znany odtąd jako akronim MDRD.

 Postać klasyczna: uwzględnia takie zmienne, jak 
wiek, płeć, rasę, stężenie kreatyniny, mocznika i 
albuminy w surowicy (tzw. MDRD6).



 Postać uproszczona: uwzględniającej jedynie wiek, 
płeć, rasę i stężenie kreatyniny (tzw. MDRD4). 



Skrócona wersja wzoru MDRD, dzięki swojej 
prostocie i możliwości automatycznego 
zamieszczania wyniku eGFR, ilekroć dokonuje się 
oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy, stała 
się podstawowym narzędziem lekarzy praktyków.



   Wady interpretacji MDRD
 Opracowano w populacji liczącej 1628 osób z PChN (tj. z 

GFR < 60 ml/min/1,73 m2 ). 
 Dla takiej populacji ustalono zależność liniową między 

logarytmem GFR a logarytmem ze stężenia kreatyniny.
 Jednak dalsze badania wykazały, że ta zależność jest 

bardziej złożona, a wzór MDRD systematycznie zaniża 
wartość eGFR w przedziale 60–120 ml/min/1,73 m2.



 Wzór ten ma małą dokładność u osób zdrowych, gdyż 
został opracowany w populacji osób z PChN.

Z tego powodu nie można przedstawiać wyników 
eGFR > 60 ml/min/1,73 m2 liczonych według MDRD. 

Dlatego podaje się w laboratoriach: eGFR > 60 
ml/min/1,73 m2 



MDRD – co zafałszowuje wynik?


Należy zwrócić uwagę, że wyliczenie 
przesączania kłębuszkowego za pomocą 
wzoru MDRD może być fałszywie zaniżone 
lub zawyżone przez takie czynniki, jak:

dieta ubogobiałkowa (np. skrajnie 
wegetariańska),

 znaczna otyłość 
 dużego stopnia niedożywienie 
stosowanie odżywek zawierających 

kreatynę.




Wzór CKD-EPI

Dziesięć lat później, w 2009 roku, ci sami 
autorzy opublikowali wyniki badania Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
oraz powstałe w jego ramach nowe równanie 
CKD-EPI, oparte na stężeniu kreatyniny 
(CKD-EPIcreat).



W etapie tworzenia równania korzystano z 
danych pochodzących od 8254 osób, 
zarówno chorych na PChN, jak i zdrowych, 
będących populacją 10 dużych badań 
klinicznych (unikano poprzednich błędów).





CKD-EPI – dokładniejszy ni  MDRDż
Chociaż równanie zawiera takie same 4 

zmienne (wiek, płeć, rasa, stężenie 
kreatyniny) jak MDRD4, to wykazuje 
zasadnicze różnice. 

Krzywa zależności między eGFR a 
stężeniem kreatyniny jest stroma (jak w 
MDRD) dla wyższych wartości kreatyniny, 
natomiast łagodniejsza dla niższych 
wartości kreatyniny.

Wykazano jednoznacznie, że wzór CKD-EPI 
jest  bardziej dokładny zwłaszcza w 
przypadku wyższych wartości eGFR > 60 
ml/min/1,73 m2.



Co lepsze? MDRD czy CKD-EPI?

KDIGO zaleca wprowadzanie do 
codziennej praktyki wzoru CKD-EPI

 Toczy się debata zwolenników
     i przeciwników.

Zwolennicy argumentują:
wzór CKD-EPIcreat charakteryzuje mniejszy 
błąd systemowy, co w porównaniu ze wzorem 
MDRD powoduje zmniejszenie liczby osób 
błędnie zdiagnozowanych jako chorzy z 
PChN.



Po pierwsze: profilaktyka


Stosując wzór CKD- -EPIcreat, klinicysta 
otrzyma informację o wartości eGFR w 
przedziale 60–90 ml/min/ /1,73 m2.

Niewątpliwie największą zaletą CKD-EPIcreat 
jest możliwość zweryfikowania momentu 
ustalenia rozpoznania PChN.



Powinno to przełożyć się na lepszą opiekę nad 
pacjentem oraz umożliwić wcześniejszą 
odpowiedź prewencyjną na zmniejszającą 
się filtrację kłębuszkową.



Podsumowanie
Największą zaletą CKD-EPIcreat jest możliwość 

zweryfikowania momentu ustalenia 
rozpoznania PChN. 

Dotychczas, stosując wzór MDRD zbyt szybko 
przekraczano granice eGFR 60 ml/min/1,73 
m2, będąc zmuszonym rozpoznać PChN. 



Fakt, iż nowy wzór bazuje na tych samych 
zmiennych sprawia, że jego wprowadzenie do 
codziennej praktyki jest łatwe i tanie, 
wymaga natomiast współpracy nefrologa 
ze specjalistą analityki medycznej.





Łukasz Zdrojewski, Bolesław Rutkowski.MDRD czy CKD-EPI
— rewolucja czy ewolucja? Forum Nefrologiczne, 2014, tom 7, nr 1, 38–44



Collegium Medicum w Olsztynie



Dzi kuj  za uwagę ę ę
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